สรุปรายงานการประชุมสัญจรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
ภาพรวมของการประชุมสัญจรฯ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) จัดกิจกรรมการประชุมสัญจร
ไปยังคณะหน่วยงานหรือเทียบเท่าเพื่อเยี่ยมชมการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดรวมถึง
รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆในการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกับผู้บริหารของคณะหน่วยงาน
ซึ่งเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ก.จ.ม. ได้จัดประชุมสัญจรไปยังวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น โดยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯได้นาคณะกรรมการจรรยาบรรณเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ (ห้องสมุด Learning and Living Space COLA KKU) โดยวิทยาลัยฯได้พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการเป็นผู้นาที่พร้อมรับใช้สังคมซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาค้นหาจากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพผ่านระบบสนับสนุนการท่องโลกกว้างและมีมุมพักผ่อนที่สบายและผ่อนคลายอันจะ
นาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่
โดยก่อนเริ่มต้นการประชุม บุคลากรของวิทยาลัยฯได้รดนาดาหัวขอพรคณะกรรมการจรรยาบรรณ
เนื่องในโอกาสวันขึนปีใหม่ไทยและวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จากนันจึงได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังรายงานผลการ
ดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของวิทยาลัยฯในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ ยวกับการ
ดาเนินงาน รวมถึงอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆประกอบด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมอุดร
ตันติสุนทร ชัน ๑ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการนี ดร.เตช บุนนาค ประธาน ก.จ.ม. ได้กล่าวถึงนโยบายการ
ดาเนิ นงานด้ านจรรยาบรรณของมหาวิ ทยาลั ย โดยมุ่ งเน้ นให้ ผู้ บริ หารหรือผู้ บั งคั บบั ญชาในระดั บคณะหน่ วยงาน
ซึ่งถือเป็นกลไกที่สาคัญในการนานโยบายการส่งเสริมจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนให้สามารถลงสู่การ
ปฏิบัติในระดับคณะหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหลักการสาคัญที่ ก.จ.ม. พยายามผลักดันให้เกิดขึนเพื่อประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย ทังนี ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณฯได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯที่ได้ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
การประชุมร่วมกันและรับฟังผลการดาเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจรรยาบรรณ
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการก่อตังขึนเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ และมีฐานะเป็น
หน่วยงานระดับคณะที่เป็นองค์กรในกากับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารของบุคลากรขององค์กรปกครอง

๒
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย การกระจายอานาจและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ตามแนวทางแห่ง
การบริหารกิจการภาครัฐแนวใหม่ ปัจจุบันวิทยาลัยฯเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ๓
หลั กสู ตร ได้ แก่ ๑) หลั กสู ตรหลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการปกครองท้ องถิ่ น ๒) หลั กสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง และ ๓) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและ
ผังเมือง และในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๒) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิชาการบริหารงานตารวจและชุมชน
๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และระดับปริญญาเอก ๑ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรนานาชาติ) การประเมิน
คุณภาพภายใน
๑.๒ ผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
นายณรงค์เดช มหาศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอานวยการ ได้รายงานผลการดาเนินงานด้าน
จรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยมีการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรภายในสังกัด ดังนี
๑) การจัดกิจกรรมโครงการด้านจรรยาบรรณ โดยมีการจัดสัมมนาหรือบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้ องตามหลักจรรยาบรรณทุกเที่ยงของวันพุธ มีการจัดบรรยายแนะแนวทางการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยผู้นาทางศาสนา มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการด้านจรรยาบรรณตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๒) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีการสร้างช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์จรรยาบรรณของ
วิทยาลัยฯซึ่งบรรจุเนื อหา ความเป็นมาของจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย เนือหาของจรรยาบรรณประจาวิทยาลัย แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านจรรยาบรรณ แผนการปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณประจาปี
จัดทาประเด็นด้านจรรยาบรรณที่สาคัญและประชาสัมพันธ์ในจุดต่างๆ เช่น กระดานประชาสัมพันธ์ ลิฟต์ จุดลงลายมือ
เข้าปฏิบัติงาน เป็นต้น
๓) การสร้ างหลั กเกณฑ์ การให้ รางวั ล โดยมี การจั ดท าหลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไขการพิ จารณา
บุคลากรเข้า รับรางวัลต่างๆด้านจรรยาบรรณ
๔) กาหนดมาตรการในการกากับดูแลบุคลากรที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยการ
จัดทาประกาศกาหนดมาตรการในการกากับดูแลและจัดทาช่องทางการร้องเรียนผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ
เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น
๕) ประเมินผลการประพฤติปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของบุคลากร โดยมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจากผู้รับบริการเป็นประจา อีกทัง ได้มีการจัดทากระบวนงาน procedure working เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลด้วย

๓

๑.๓ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯมีความรู้สึกยินดีและขอขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากร
ของวิทยาลัยฯที่ได้ให้ความสาคัญและช่วยเหลือการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยด้วยดีมาโดยตลอด
ซึง่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครังนี จากการรับฟังสรุปรายงานผลการดาเนินงานรู้สึกชื่นชมวิทยาลัยฯที่มีการ
ดาเนินงานด้านจรรยาบรรณอย่างเป็นระบบ โดยสิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานที่เป็น
ระบบของวิทยาลัยฯคือ การได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นมาโดยตลอดในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการที่ดีและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร สาหรับกรณีเรื่องร้องเรียนในระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา
วิทยาลัยฯมีกรณีเรื่องร้องเรียนเพียง ๒ เรื่องเท่านัน ซึง่ ได้ดาเนินการส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่หากมีกรณีปัญหาที่เกิดขึนในลักษณะไม่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้
เป็นการภายใน วิทยาลัยจะมีวิธีการในการพูดคุยเป็นรายกรณีซึ่งก็สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งภายในได้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มี
กิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องจรรยาบรรณกับบุคลากรอย่างสม่าเสมอในทุกวันพุธ โดยมีการเชิญบุคลากรทัง
ภายในและภายนอกมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมศีลธรรมให้แก่บุคลากร
ด้วย ส่งผลให้บุคลากรได้รับการกระตุ้นเตือนอย่างสม่าเสมอ อันเป็นการป้องปรามการประพฤติผิดหรือการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกเหนือไปจากการส่งเสริมจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรแล้ว
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัยฯให้ความสาคัญและถือเป็นจรรยาบรรณที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กร คือ การ
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีให้สอดคล้องตามพันธกิจของวิทยาลัยฯในการเป็น
องค์กรที่มุ่งสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ และจรรยาบรรณในการบริหารแก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ
ทังภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยึดมั่นในการรับใช้และบริการสังคม โดยการค้นหาและสร้าง
องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นบนพืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
สรุปรายงานโดย ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.ม.
งานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

